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Vogelgriep 
en andere 
bedreigingen 
voor onze hobby?

Vogelgriep, verbod op roofvogeldemonstraties, positieflijst 
voor vogels! Wat zal er in de toekomst nog allemaal op ons 
afkomen? En wie gaat er wat aan doen?

Vogelgriep: sinds begin van deze eeuw hebben we er last 
van. Verbod op tentoonstellingen, vogelbeurzen, markten, 
nu al bijna gedurende het ganse jaar. Duidelijk is dat de 
grote federaties samen rond de tafel moeten gaan zitten met 
het FAVV om een voor iedereen aanvaardbaar akkoord uit 
te werken. Nederland kan hierbij ons voorbeeld zijn. Daar 
hebben ze het meest last van vogelgrieptoestanden, maar 
zijn de beperkingen voor de vogelliefhebbers minimaal.

Roofvogeldemonstraties: Gaia spoort elke stad/gemeente 
apart aan om dit te verbieden. En als er een aantal steden 
of gemeentes zijn met een verbod hierop, zullen ze dit natio-
naal aankaarten om het overal te verbieden. Nog maar eens 
een traditie die men weg wil. Dus dringend uw plaatselijke 
politici opzoeken wat zij hiervan vinden. Zij zijn immers al-
leen maar gevoelig voor stemmenverlies!

Positieflijst voor vogels: voor de reptielen is deze er al in 
Wallonië en Brussel. Men is nu bezig met die voor Vlaande-
ren, de volgende zal deze voor de vogels zijn! En als het van 
onze “groene vrienden” afhangt zal er geen enkele vogel op 
de lijst staan, dat is immers hun doelstelling. Dus hiertegen 
zullen we ons evenzeer gezamenlijk moeten wapenen. En 
als het moet: met zijn allen naar Brussel!

Trouwens in België hebben we al een organisatie die in 
deze onze belangen zou moeten verdedigen, nl. de BOU! In 
hun statuten, onder art. 3, staan hun doelstellingen hierom-
trent. Waar wachten ze op? Het is al voorbij 5 voor 12!

Jos Smeyers
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Notenkraker 
 
Eric Ackaert, de Goudvink Oedelem

Notenkrakers zijn onregelmatige najaars- en 
wintergasten in ons land. Dat is kennelijk het gevolg 
van voedseltekort in hun normale biotoop. Ze horen  
van origine thuis in de bergbossen van noordelijk 
Eurazië. Vooral de aanwezigheid van arven of 
alpendennen  (Pinus cembra) blijkt er fundamenteel 
voor hun vestiging. In ons land komen deze bomen 
niet of nauwelijks voor.

Notenkrakers  
voeden zich met allerlei 
insecten, klein gedierte, 

diverse zaden en vruchten, 
maar vooral met de zaden 

van de arve.
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Nucifraga caryocatactes
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Notenkrakers zijn kraaiachtigen (Corvidae) 
van het geslacht Nucifraga. Ze leven soli-
tair of in kleine groepen. Ze zijn met hun 
+/- 32 cm net iets kleiner dan onze Vlaamse 
gaai (Garrulus glandarius). Hun verenpak 
is  chocoladebruin  met witte druppels. Hun 
staart eindigt met een brede witte band.
Hun stem is krassend en rauw.

Ondersoorten
Er zijn twee ondersoorten: de diksnavelige 
notenkraker in de Alpen en de dunsnavelige 
uit de meer noordelijke gebieden. Invasievo-
gels in ons land zijn voornamelijk jonge vo-
gels uit Siberië van  de dunsnavelige soort.

Voedsel
Notenkrakers voeden zich met allerlei insec-
ten, klein gedierte, diverse zaden en vruch-

ten, maar vooral met de 
zaden van de eerder ge-
noemde arve.

Door het aanleggen van 
een voedselvoorraad in 
de herfst vergroten ze 
hun overlevingskansen 

in de winter. Een soort ‘keelzak’ helpt hen bij 
het transport.
 
Evenals Vlaamse gaaien die beukennootjes 
en eikels begraven, onthouden notenkrakers 

waar ze de zaden van de arve en/of ande-
re zaden  in de grond verstopt hebben en 
vinden die zelfs onder enkele centimeters 
sneeuw terug. 

Zij blijken van alle verzamelaars trouwens 
het beste geheugen te hebben.

Broeden
Notenkrakers bouwen hun nest met takken,  
goed verborgen in bomen en struiken en dik 
met mos bekleed.

Het vrouwtje legt gewoonlijk drie of vier eie-
ren. Twee keer per jaar.

Tijdens het grootbrengen van jongen, door 
beide ouders,  overweegt dierlijk voedsel in 
hun menu.

Tsjaikovski 
Van Peter Tsjaikovski (1840-1893),  befaamd 
Russisch componist, is onder andere zijn 
‘notenkrakersuite’ vrij algemeen bekend. Ve-
len, en vooral vogelliefhebbers, denken daar-
bij haast automatisch aan de notenkraker als 
vogel, maar dat is verkeerd. 

Het gaat in dat ballet wel degelijk om een 
doodgewone tang om noten mee te kraken 
(een cadeau voor ene Masja van haar oom) 
zoals u en ik er waarschijnlijk ook een in 
huis hebben. 

Notenkrakers 
vinden verstopte 

zaden onder de 
sneeuw terug

© AloïsVan Mingeroet

© Aloïs Van Mingeroet

© Shutterstock
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Tekst: redactie

Chinese dwergkwartels zijn waarschijnlijk de meest gehouden kwartelsoorten. 
Ze stellen weinig eisen aan hun verzorging. Ze gaan dan ook gemakkelijker tot 
broeden over dan de eveneens populaire Japanse kwartels. De Chinese dwergkartel 
wordt 11 tot 13 centimeter groot.
Bij de wildkleur is het geslachtsonderscheid gemakkelijk te zien. Het haantje heeft 
een duidelijke zwart-witte keeltekening, felgele poten, een blauw-grijze borst- en 
flankbevedering en een roestbruine buik terwijl het hennetje bruin van kleur is. Er zijn 
veel kleurmutaties bekend. Vaak kan de keeltekening nog gebruikt worden om het 
geslacht te onderscheiden. Maar er zijn ook mutaties waarbij de keeltekening zowel 
bij de haan als hen ontbreekt, dan kan het beste naar het gedrag worden gekeken.

Chinese dwergkwartels zijn erg verdraag-
zaam ten opzichte van andere volièrevogels. 
Tegenover andere grondbewoners gedragen 
Chinese dwergkwartels zich vrij territoriaal. 
De meningen verschillen over de verhouding 
waarin Chinese dwergkwartels gehouden 
moeten worden. De een stelt dat Chinese 
dwergkwartels van nature monogaam zijn 
en dus 1-1 gehouden moeten worden, terwijl 
de ander stelt dat de haan te paarlustig is 
en daarom 1-2 of 1-3 (haan - hen) gehouden 
moet worden. Meerdere hanen per volière 
kan men best vermijden. 

Winterhard
Chinese dwergkwartels kunnen uitstekend 
worden gehouden in een volière of kippen-
hok, maar let op dat de jongen met een groot-
te van  1 - 1,5 cm niet door het gaas kunnen. 
Chinese dwergkwartels zijn winterharde 
vogels, maar een tocht- en vorstvrij nacht-
hok waarin zij zich kunnen terugtrekken ver-
dient de voorkeur. Hou er bij het nachthok 
rekening mee dat niet alle kwartels een trap-
je willen gebruiken, maak het nachthok en 

Chinese dwergkwartel
Excalfactoria chinensis

de opening dus gewoon op grondniveau. Te-
vens stellen Chinese dwergkwartels lage be-
planting of andere beschutting zoals bloem-
potten of dakpannen erg op prijs.

Alleseters
Chinese dwergkwartels zijn alleseters en zul-
len ook gemorste zaden van de overige voliè-
rebewoners eten. Als hoofdvoedsel krijgen ze 
vaak een tropisch zaadmengsel of legkorrels 
met gemengd graan. Groenvoer en levend voer 
behoren ook regelmatig op het menu te wor-
den gezet, bijvoorbeeld vogelmuur, meel- of 
buffalowormen. Uiteraard moet er ook grit en 
maagkiezel beschikbaar zijn. Chinese dwerg-
kwartels zijn echte scharreldieren en gooien 
dus veel voer uit een normale voederschotel. 
Om verspilling tegen te gaan kan je gebruik 
maken van een voederbak met gaten zoals bij 
de kippen.

Broedmachine
De broedtijd bedraagt 16 tot 18 dagen. De 
broedmachine een paar dagen op voorhand 
opzetten en de juiste temperatuur en vocht 
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Chinese dwergkwartels nemen 
graag een zandbad

Meerdere hanen per volière 
kan men best vermijden

Op de bovenste 
foto zien we 
een haantje, 

onderaan  
de hen.

© Shutterstock

© Shutterstock
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instellen. Vanaf het begin tot het aanpikken 
van het eerste kuiken is het gewenste vocht-
gehalte 55 - 60% en de temperatuur bedraagt 
meestal rond 98 -100 graden Fahrenheit of 
36,70 – 37,70 graden Celsius. Chinese dwerg-
kwartels die generaties achter elkaar met de 
broedmachine zijn uitgebroed, zullen minder 
makkelijk tot broeden overgaan. Zou u het leuk 
vinden als uw Chinese dwergkwartels zelf tot 
broeden over gaan? Probeer dan natuurbroed 
kwartels te kopen. In het broedseizoen zal de 
hen op een gegeven moment haar eitjes niet 
meer verspreid door de hele volière leggen, 
maar op een beschutte plek in een ondiep kuil-
tje. De nestgrootte bedraagt meestal 6 tot 8 ei-
tjes, maar dit aantal kan erg oplopen. 

Nestvlieders
Kwartels zijn nestvlieders, dus vrijwel direct 
nadat ze zijn uitgekomen lopen ze achter 
hun moeder aan en pikken ze voedsel op. De 

kwartelkuikens eten opfokvoer voor kwar-
tels, opfok- of legmeel voor sierkippen, of 
fijn voedsel zoals een tropisch zaadmeng-
sel, eivoer en levend voer. Water kunt u het 
beste aanbieden in een ondiep schaaltje met 
knikkers zodat de kleine kuikens niet kun-
nen verdrinken. Na 3 tot 4 weken is het ver-
schil tussen de hennen en hanen al te zien 
en na 8 weken zijn ze volwassen.

Agressief haantje
Het haantje blijft normaliter gedurende de 
gehele kweekperiode bij het hennetje en 
helpt met de opvoeding en bescherming van 
de jongen. Wanneer het haantje agressief 
gedrag naar het hennetje of de jongen toe 
vertoont, kan hij beter apart worden gezet. 
Chinese dwergkwartels nemen graag een 
zandbad. Als u geen zand in de volière heeft 
kunt u regelmatig een schotel met los zand 
op een zonnig plekje zetten. 

Witte spreeuwen oktober 2017 Duiven en hoenders
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Remi De Turcq – BNEC (www.bnec.info)

De groene druppelastrilden zijn 10-11cm kleine astrilden met een korte staart.  
Ze hebben een geelolijfkleurige borst. De buik is zwart met witte ronde vlekjes.  
De man heeft een rood en de pop een geel-oranje masker. In de vroegere 
zendingen zaten er soms verschillende ondersoorten door elkaar. Het was  
dan moeilijker om een koppel samen te stellen omdat ze maar weinig van  
mekaar verschillen.
Alhoewel ze naar hun uiterlijk ook druppelastrilden worden genoemd zijn 
ze niet nauw verwant met de rode, de geparelde (Geslacht Hypargos), de 
bruine (Geslacht Clystospiza), of de Dybowski druppelastrilden (Geslacht 
Euschistospiza).

Groene druppelastrilden werden vroeger af 
en toe ingevoerd maar nooit in grote aan-
tallen. Ze waren in vergelijking met de an-
dere Afrikaanse prachtvinken nogal prijzig. 
Dit weerhield de beginnende lieflhebber om 
met deze vogels te starten en dat was maar 
goed ook want ze zijn vooral tijdens de ac-
climatisatieperiode kwetsbaar. Ik heb ooit 
een koppel Schlegelastrilden gekocht op de 
vogelmarkt in Gent. Ze zijn ongeveer een 
jaar in leven gebleven maar er mee kweken 
is niet gelukt. Ik heb destijds wel gekweekt 
met de Dybowski druppelastrilde, maar dat 
verhaal is voor een volgend artikel.

Biotoop
Groene druppelastrilden worden in kleine 
groepen of per koppel aangetroffen op plan-
tages en bergwouden soms tot 2500m hoog-
te. Het zijn levendige vogels die voortdurend 
door het struikgewas foerageren. Door deze 
kenmerken zijn ze meer geschikt voor een 
beplante volière dan voor broedkooien. Ze 
zijn minder vechtlustig dan de rode druppe-
lastrilden die echte moordenaars kunnen zijn 
voor hun poppen en andere exoten met rood 

in de veren. De importvogels zijn in het be-
gin zeer gevoelig voor temperatuursschom-
melingen en tocht. Ze vragen een tempera-
tuur boven de 15°C en voor de kweek meer 
dan 20°C, ze wonen op en nabij de evenaar. 
Ze zijn in het begin zeer zenuwachtig en het 
gebeurt dat ze door de stress mekaars veren 
plukken. De mengsels voor exoten die in de 
handel beschikbaar zijn voldoen, trosgierst 
mag niet ontbreken en uiteraard de onkruid-
zaden (graszaden) van het seizoen vinden ze 
lekker.

Kweek
De groene druppelastrilden bouwen hun 
nest met grashalmen, sisal en kokosvezel. 
De binnenbekleding wordt afgewerkt met 
mos en veertjes. Nestkastjes mogen niet ont-
breken alhoewel ze soms in de volière ook 
een vrijstaand nest bouwen in een (dichte) 
struik. De nestkastjes mogen zeker niet te 
klein genomen worden want ze bouwen een 
omvangrijk nest waar ze een week mee bezig 
zijn. De broedperiode in Afrika valt samen 
met onze winter. Dat is waarschijnlijk de 
reden waarom importvogels de eerste jaren 

Groene druppelastrilde



Wetenschappelijke naam :  
Mandingoa nitidula nitidula

Synoniem: SchIegeI druppelastrilde alhoewel 
Schlegel de naam is van een specifieke ondersoort

Frans : Sénégali vert ; Astrild vert pointillé

Engels : Green-backed Twinspot

Duits : Grüne Tropfenastrild ; Schlegels Tropfenfink

Mutaties : geen gekend

Ondersoorten : De groene druppelastrilde behoort 
tot de grote familie van de Afrikaanse astrilden. Er 
zijn vier rassen verspreid over Afrika.
• Mandingoa nitidula chubbi (Ethiopië)
• Mandingoa nitidula nitidula  

(Oosten van Zuid Afrika)
• Mandingoa nitidula schlegeli  

(Democratische Republiek Congo)
• Mandingoa nitidula virginiae  

(Het eiland Fernando Póo)

niet kweken. Het klimaat en de verschillende 
jaargetijden - dewelke ze in Afrika niet ken-
nen - vragen van de vogels een ingrijpende 
aanpassing die ze niet in een korte periode 
kunnen overbruggen.

De groene druppelastrilden hebben behoef-
te aan dierlijk voedsel. Ik zou aanraden om 
diepvriesbuffalo- of meelwormen te geven 
en als er jongen zijn ook mierenpopjes. Als 
ze universeelvoer en eivoer willen opnemen 
is dit natuurlijk een bijkomende bron van 
eiwitten. Levende meelwormen worden in 
hun geheel opgegeten en dat is schadelijk 
voor de vogels. Ik heb het meegemaakt dat 
een shamalijster gestorven is door hem le-
vende meelwormen te geven. Waarschijnlijk 
werd zijn krop doorboord door de nog leven-
de meelwormen die hij inslikte. Anderzijds 
vindt men in de literatuur ook dat de chiti-
nehuid van de meelwormen onverteerbaar en 
schadelijk is.

Volwassen vogels kunnen gemakkelijk ge-
sekst worden: het popje is doffer gekleurd 
dan de man, de stippen zijn ook kleiner en 
minder talrijk en de man heeft een rode oog-
ring. Aangezien er geen import meer is ga ik 
ook geen beschrijving geven van de verschil-
lende ondersoorten, de kans dat ze ooit nog 
in België te verkrijgen zijn is zeer klein. 

Groene 
druppelastrilden 
hebben behoefte  

aan dierlijk voedsel

Op de bovenste 
foto zien we  

een man, 
onderaan  
een pop.
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De gele kanaries
Tekst: J.V.O.

Als je niet-kanarieliefhebbers vertelt dat je kleurkanaries 
kweekt dan horen ze het vaak in Keulen donderen. Hoezo 
kleurkanaries, vragen ze dan, zijn er nog andere kanaries 
dan gele? Meestal leg ik hen dan uit dat er ook zang- en 
postuurkanaries zijn. Daaropvolgend stel ik dan vaak 
de vraag; Weet jij hoeveel kleuren geel er zijn bij de 
kleurkanaries? Een klassiek antwoord is dan vaak: een gele 
en een bonte. Maar weten jullie als liefhebbers hoeveel geel 
vetstofvogels beschreven zijn in de standaard? Wel, laten we 
ze maar eens allemaal overlopen.

Foto boven:  
Karel Vanderheyden, 
Kweker: Jef Van Hemel
Foto’s onderaan: 
KBOF - Jef Stans
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Geel intensief
De meest voorkomende vogel op onze ten-
toonstellingen is de vetstof gele kanarie. Dit 
is ook geen wonder. Deze helgele kanarie is 
een lust voor het oog, tenminste als hij vol-
doet aan onze standaard. De 
kleur moet eerst en vooral zo 
egaal mogelijk zijn. Een juiste 
dosis blauwfactor zal de kleur 
ten goede komen en zorgen voor 
een natuurlijke glans. De gele 
tint mag niet te warm van tint 
worden of naar het oranje nei-
gen. Bij een teveel aan blauw-
factor krijgen we vaak te maken 
met slag- en staartpennen die 
onvoldoende geel zijn. Vandaag 
de dag zijn er goede gele kleur-
stoffen op de markt die er voor 
zorgen dat de doorkleuring in 
de grote pennen beter wordt. 
Om dit te bereiken moet je enkele weken voor 
de kweek al de kleurstof aan de oudervogels 
verstrekken volgens de voorschriften van de 
fabrikant. Deze kleurstof blijf je geven aan de 
jongen totdat ze gespeend worden op de leef-
tijd van ca. 30 dagen. Blijft men langer deze 
kleurstof doorgeven zal dit zichtbaar worden 
na de jeugdrui. De vogel zal warmer zijn van 
tint, meestal op de borst, en vlekkerig.

Geel schimmel
De laatste jaren zien we steeds meer vogels 
in deze kleurslag verschijnen die vrij goed de 

standaard benaderen. Dit was 15 jaar gele-
den zeker niet het geval. Toen waren de geel 
schimmels kweekvogels voor de intensieven 
en was een gelijkmatige verdeling van de 
schimmel ver te zoeken. Vandaag vragen we 

voor de geel schimmel ook 
een zo geel mogelijke vo-
gel, egaal van tint met een 
fijne gelijkmatige schim-
mel over de gehele vogel. 
Mannen zullen het iets ge-
makkelijker hebben om het 
ideaalbeeld te benaderen. 
Poppen zijn meestal fletser 
geel en de schimmel wordt 
vaak wat zwaar in de nek. 
Mannen hebben dan weer 
vaker last van te weinig 
schimmel op de kop en op 
de borst. Je ziet maar, het is 
ook niet zo simpel om hier 

een kampioensvogel in te kweken. Ook voor 
deze kleurslag is het bijna onontbeerlijk ge-
worden om zonder gele kleurstof, idem toe-
gediend als voor de geel intensieven, goede 
vogels te brengen.

Geel ivoor intensief
De ivoorfactor zorgt voor een zachtere gele 
tint dan bij de geel intensieve. De laatste ja-
ren is door het bijna algemeen gebruik van 
gele kleurstof de tint van de geel ivoor inten-
sief dieper geel geworden. Zo diep vaak dat 
het verschil tussen een geel ivoor intensief 
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en een geel intensief bijna of niet meer te zien 
is. Dit is fout! De werking van de ivoorfactor 
moet ten alle tijden goed zichtbaar blijven. 
Veel liefhebbers die deze kleurslag kweken 
blijven ook na het spenen van de jongen nog 
kleurstof toedienen. In tegenstelling tot de 
geel intensief hebben deze vogels geen last 
van vlekkerigheid of te warme tint.

Geel ivoor schimmel
Ook deze kleurslag heeft een hele omwente-
ling gekend. Vroeger waren de beste vogels 
crème-achtige vogels. Ze bezaten weinig 
geel met daarop een pak zware schimmel. 
Vandaag de dag zijn het vogels met een dui-
delijk geel ivoor tint met een gelijkmatig ver-
deelde schimmel.

Geel witvleugel
Sinds een paar jaar is ook de witvleugel er-
kend door C.O.M. en dus ook door onze fe-
deratie. Het dient gezegd dat deze kleurslag 
nog in zijn kinderschoenen staat en de vaak 
gepresenteerde vogels zijn vis noch vlees. 
Bij een witvleugel moeten de grote slag- en 
staartpennen helder wit zijn zonder gele 
tint. De witvleugel wordt erkent in geel wit-
vleugel intensief, geel witvleugel schimmel, 
geel ivoor witvleugel intensief en geel ivoor 
witvleugel schimmel. Voor liefhebbers die 
graag pionieren is dit de kleurslag bij uitstek 
om de volgende jaren te gaan verbeteren.

Geel mozaïek
Ook bij deze kleurslag zien we vaker betere 
exemplaren verschijnen op de tentoonstellin-
gen. Hoewel het duidelijk is dat de geel moza-
iek nog een achterstand heeft in te halen op 
de rood mozaïek, komen er nu al veel mooie 
vogels op de tentoonsteling. Bij de geel moza-
iek erkent men het type I (man type) en type II 
(pop type). Een geel mozaïek type I bezit een 
oogstreep, duidelijke schoudervlekken, witte 
slag- en staartpennen, een stuitvlek en een 
borstvlek. Deze laatste zal minder duidelijk 
zijn dan de rest van de mozaïekvelden, maar 
ze moet aanwezig blijven! Een geel mozaïek 
type II heeft een mooi geel masker, duidelij-
ke schoudervlekken die niet doorlopen in de 
slagpennen, een intensieve stuitvlek en borst-

Foto: karel vanderheyden, kweker: Jef Van Hemel

25ste 1-DAGSHOW VOOR POSTUURKANARIES 2017. 
 

ENKEL VOGELS IN KLAS A 
 

Wanneer: 27 - 28 Oktober 2017. 

Waar:   Zaal  ’ t Helleken ‘Preekekeplein 8 te 9190 te Stekene – Waas 

ALLE INLICHTINGEN : website : www.bpcoostvlaanderen.com  of  GSM : 0478/42.72.01 
inrichting : vzw B.P.C. OOST-VLAANDEREN 



15

vlek die iets zachter is van tint dan de andere 
mozaïekvelden. Tussen deze mozaïekvelden 
moet de kleur zo wit mogelijk zijn. Veelal zal 
bij een type II een zweem van geel aanwezig 
blijven in de rug, maar men moet door selec-
tie proberen dit terug te dringen. Een mozaïek 
is een contrastvogel. Dus hoe groter het con-
trast hoe duidelijker het mozaïekpatroon over 
komt. Ook moet men er op letten dat het geel 
niet te warm van tint wordt. Omdat bij deze 
vogels de slag- en staartpennen zo wit moge-
lijk moeten zijn, is het gebruik van kleurstof in 
de nest totaal verkeerd! Dus voor deze kleurs-
lag geen kleurstof gebruiken. Ik ken liefheb-
bers die hun geel mozaïeken opkleuren vanaf 
de leeftijd van 7 weken, maar de tint wordt 
dan snel te warm en werkt erg storend.

Geel ivoor mozaïek 
Hiervoor gelden dezelfde standaarden als bij 
de geel mozaïeken met alleen het verschil dat 
bij de ivoren het geel zachter van tint wordt, 
analoog als bij de gewone geel ivoren. Ook 
deze kleurslag is erkent in type I en type II

Lutino
Lutino staat voor gele vogels met rode ogen. 
Het zijn vetstofvogels die ofwel in het bezit 
zijn van de phaeofactor (en dus recessief en 
onafhankelijk vererft) of de satinetfactor (die 
geslachtsgebonden vererft). De lutino kan 
men kweken in alle voorgaande kleursla-
gen en hebben dezelfde standaardeisen met 
uitzondering van de oogkleur die bij lutino 
‘s  duidelijk rood wordt in plaats van zwart.

Tot zo ver de huidige erkende kleurslagen bij 
de geel lipochroomvogels. en voor wie intus-
sen de tel kwijt geraakt is, het zijn er 24! En 
blijft het bij dit aantal? De tijd zal het ons 
leren. Links en rechts wordt gewag gemaakt 
van de geelsnavel, de gele variant op de uru-
cum, maar deze is tot nu toe nog niet voorge-
dragen voor erkenning. 

Witte spreeuwen oktober 2017 Kanaries

Veren plukken

Jef Van Hemel, lid van de Barmsijs Meeu-
wen, kweekt al jaren gele kanaries. Toch 
zit Jef met een ontbeantwoorde vraag. 
Jef: “Al jaren heb ik er last van, dat mijn 
gele vetstofkanaries de staartpennen bij 
elkaar uittrekken. De gepigmenteerde vo-
gels doen dat (bijna) niet. Het begint al in 
het nest bij de jonge vogels. Volgens mij 
hebben de vogels iets te kort. Maar wat? 
Het probleem is zeker niet te wijten aan 
stress of overbevolking, omdat de ande-
re kanaries elkaar met rust laten. Ik heb 
al vanalles geprobeerd, zilverpapier ge-
hangen, extra nestmateriaal gegeven om 
mee te spelen… Niks helpt. Ik sta nu op 
het punt om mijn kweek met de gele vet-
stofkanaries af te bouwen, omdat ik bijna 
geen vogels met mooie staarten over hou 
om mee tentoon te stellen. Wie kan mij 
raad geven?”

Foto: karel Vanderheyden

Wie een antwoord heeft op de vraag van 
Jef, kan zijn oplossing sturen naar de 
redactie@kbof.be. 

lezers
vraag
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Standaard van de kleurgrasparkiet (Deel 4)

GRIJSGROEN

Grondkleur: Grijsgroen

Slag pennen: Zwart - Bezitten een vetstofkleurige spiegel

Golvingen: Zwart met scherpe gele omzomingen

Masker: Geel

Wangvlek: Grijs

Spots:
Zwart en volledig in aantal 6
Twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken

Staart pennen: Zwart

Ogen: Zwart met witte irisring

Neus doppen:
Blauw bij de mannen
Bruin bij de poppen

Snavel: Donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe

Poten en  
nagels:

Blauwgrijs met grijze nagels

Keurtechnische  
opmerkingen
• Goed type
• Nekinval is aanwezig
• Spots nogal groot (foutief)
• Gekruiste vleugels (foutief)
• Goede ruglijn
• Kleur wangvlek moet grijs 
• Goede lichaamskleur 
• Golftekening in nek kan  

duidelijker (nogal wazig)

T.C. Parkieten

© Jan Van Looy
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Standaard van de kleurgrasparkiet (Deel 4)

GRIJS

Grondkleur: Grijs, zonder bewolking

Slag pennen:
Zwart
Bezitten een vetstofkleurige spiegel

Golvingen: Zwart met scherpe witte omzomingen

Masker: Wit

Wangvlek: Grijs

Spots:
Zwart en volledig in aantal 6
Twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken

Staart pennen: Zwart

Ogen: Zwart met witte irisring

Neus doppen:
Blauw bij de mannen
Bruin bij de poppen

Snavel: Donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe

Poten en  
nagels:

Blauwgrijs met grijze nagels

Keurtechnische  
opmerkingen
• Goede lengte
• Nekinval is te weinig aanwezig
• Masker vertoont lichte ondulatie-

tekening (foutief), moet zuiver wit 
zijn

• Wangvlek moet grijs zijn
• Spots nogal groot (foutief)
• Ondulatietekening op vleugeldek 

onzuiver (foutief)
• Mist vleugelpennen
• De vleugels zijn gekruist en rusten 

niet op de stuit (foutief)
• Eén staartpen onvolgroeid (foutief)

© Jan Van Looy © Jan Van Looy
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SLATE

Grondkleur: Grijs met lichtblauwe ondergrond

Slag pennen:
Zwart
Bezitten een vetstofkleurige spiegel

Golvingen: Zwart met scherpe gele omzomingen

Masker: Wit

Wangvlek: Violet

Spots:
Zwart en volledig in aantal 6
Twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken

Staart pennen: Blauwzwart

Ogen: zwart met witte irisring

Neus doppen:
Blauw bij de mannen 
Bruin bij de poppen

Snavel: Donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe

Poten en nagels: Blauwgrijs met grijze nagel

Geen foto beschikbaar 
gezien minder voorkomende 
kleurslag. 

18
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Uitgestorven of niet?  
Het spotten van de kokako levert geld op.

Ivan De Meester

Ben je op reis in Nieuw-Zeeland?  Kijk op het Zuidereiland dan nog eens extra goed om je 
heen.  Nieuw-Zeeland is namelijk op zoek naar de kokako (Callaeas cinereus) en wie de 
vogel spot, kan daar geld mee verdienen.

De (uitgestorven ???) zuidelijke kokako

De noordelijke kokako

De zuidelijke kokako zou uitgestorven zijn, maar 
daar wordt nu toch aan getwijfeld.  Harde bewij-
zen ontbreken nog en daarom heeft de “South 
Island kokako-stichting” een beloning van 5.000 
Nieuw-Zeelandse dollar (ong. 3.400 euro) uitge-
loofd.
De stichting zegt alle inzendingen te bekijken.  
Beeldmateriaal heeft uiteraard de voorkeur. “Als 
onafhankelijke deskundigen besluiten dat jij de-
gene bent die het eerste bewijs van het overleven 
van de vogel hebt geleverd, krijg je de beloning” 
schrijft de stichting op hun site.  

Uitroeien roofdieren
Nieuw-Zeeland is zeer gesteld op zijn inheemse 
vogels. Het land wil de roofdieren  die verant-
woordelijk zijn voor de dood van inheemse vogels 
uitroeien. In 2050 moet Nieuw-Zeeland roofdier-
vrij zijn. Roof- en knaagdieren als wilde katten, 

buidelratten en wezels kwamen oorspronkelijk 
niet in Nieuw-Zeeland voor. Ze zijn uitgezet of per 
ongeluk met boten meegekomen. De dieren eten 
de vogels en vogeleieren op of concurreren met de 
vogels om voedsel. 

Oranje lel
Waar kun je deze kokako aan herkennen?  De vo-
gel heeft een oranje lel onder de snavel, lange po-
ten, een korte snavel en een zwart gezichtsmasker. 
Hij is donkergrijs of grijsblauw.  De zang wordt 
omschreven als scherp en helder met holklinken-
de diepe tonen. Op het Noordereiland komt de ko-
kako (soort callaeas wilsoni) nog wel op sommige 
plekken in het wild voor. Deze soort heeft echter 
een blauwe lel aan de keel.  

Bronnen: NOS, Vreemde vogels, De draagkracht van veren
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Weetjes
Zanglijsters en aambeeldstenen

De Europese zanglijster (Turdus philomelos) eet 

graag huisjesslakken. Deze vogelsoort kent een 

slimme methode om de zachte slakkenlijven uit hun 

huisjes te krijgen. De vogel kiest dan een steen waar 

hij de gevonden slakken naartoe brengt. Hij slaat het 

huisje tegen die steen kapot. Steeds tegen dezelfde 

steen. Daar zijn dan een heleboel huisjesresten bij 

vinden. Sommige meeuwen laten ook schaaldieren 

op rotsen vallen om de schelpen te breken.

Een vogel ademt  
veel efficiënter  
dan wij
Als een vogel inademt gaat een 
deel van de lucht naar de longen, 
maar een groter deel nog verder 
naar een buizensysteem met lucht-
zakken dat overal in het vogellichaam zit (ook in de holle vogelbeenderen). Zo een extra sys-teem hebben wij niet. Een groot voordeel ervan is dat de lucht daarin veel zuurstof bewaart die bij het uitademen de zogenaamde parabronchi-en (luchtbuisjes; die hebben mensen ook niet) van de vogellongen passeert. Het vogellichaam krijgt daardoor zowel bij het in- als bij het uit-ademen zuurstof. Heel efficiënt. Daardoor wor-den vogels veel minder gauw moe dan wij en kunnen ze enorme einden vliegen. Tijdens het vliegen helpen de vliegspieren bij het ademen doordat ze de vogelborstkas laten uitzetten en weer inkrimpen. Doordat haalt een vliegende vogel even snel adem als hij zijn vleugels be-weegt.

20
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Weetjes Het vogelskelet is hol
De meeste vogels hebben holle beenderen. Er zit geen merg in, zoals bij ons. Dat scheelt enorm in het gewicht. Die botten hebben wel een binnenversterking met zogenaamde kruisribben of botstijlen. Een vogelskelet is vrij stijf. Veel beenderen zijn met elkaar vergroeid, ook de ruggengraat. De ribbenkast zit zo sterk in elkaar dat dit de trek-kracht van de zware neer-

gaande vleugelspieren kan 
hebben. De spieren die de 
vleugel weer omhoog trek-
ken, zijn veel lichter uitge-
voerd. Om de stijfheid van 
hun lijf te compenseren, 
hebben vogels wel uiterst 
beweegbare nekken.

Beeld: doorsnede vogelskelet

Kraaien en duiven kunnen tellen

In ieder geval tot drie, soms zelfs tot 

vijf. Ze herkennen groepjes van een 

bepaald aantal. Wetenschappers kwa-

men daar onder andere achter door het 

aantal eieren in het nest te variëren. Mensen 

nemen aantallen niet veel beter waar. Groepjes 

van vijf zien we nog ineens. Daarboven moeten 

we al snel even het aantal stuks tellen.

21beelden © Shutterstock
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Op bezoek bij  
de dierenarts
Tekst: Herman Van Thielen

Liefhebbers met verantwoordelijkheidsgevoel gaan regelmatig naar de dierenarts 
ook al kunnen de kosten van zulke bezoeken hoger  zijn dan de aankoopprijs 
of handelswaarde van de vogel. Dit mag geen belemmering zijn omdat we van 
deze bezoeken veel kunnen opsteken. We kunnen ook inlichtingen vragen over 
bepaalde zaken. Spijtig genoeg zijn niet alle dierenartsen zo gespecialiseerd en 
gemotiveerd om nauwkeurig op de hoogte te blijven van de ziektes die eigen zijn 
aan de verschillende vogelsoorten.

Het is belangrijk dat men zich informeert bij 
de andere liefhebbers of handelaars welke 
gespecialiseerde dierenarts u bij problemen 
kan verder helpen. 

Voorbereidingen treffen
Wanneer we merken dat een of meerdere vo-
gels een zieke indruk maken en men beslist 
heeft om een dierenarts te raadplegen dan 
kan men best de volgende voorbereidingen 
treffen. Zet de vogel in een warme omgeving 
(ziekenkooi, indien deze beschikbaar is) in 

afwachting van het vertrek. Vervang het vo-
gelzand op de bodem door een stuk “com-
puterpapier” zodat de uitwerpselen gemak-
kelijk waar te nemen en mee te nemen zijn 
voor een eventueel onderzoek.

Vragen stellen
De dierenarts zal vragen stellen en het is van 
groot belang hierop een degelijk antwoord te 
kunnen geven en dit om de juiste diagnose te 
kunnen stellen.

Laat u dus door  
de dierenarts voorlichten 

want eigenhandig 
experimenteren is 

onverantwoord
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Uiteraard kan de arts nog veel meer vragen 
stellen en dat doet hij ook wel. Met deze ge-
gevens kan de dierenarts al een eerste indruk
opdoen en eventuele fouten die de liefhebber 
gemaakt heeft, corrigeren.

Onderzoeken
Indien de arts de technische mogelijkheden 
heeft dan zal hij een paracytologisch en bac-
teriologisch onderzoek van de uitwerpselen 
uitvoeren of verwijzen naar een gespeciali-
seerd laboratorium. Als het onderzoek van 
de uitwerpselen geen opheldering over de 
oorzaak van de aandoening geeft, dan kan 
de arts nog andere onderzoeken uitvoeren. 

Enkele van deze onderzoeken kunnen bij-
voorbeeld zijn:
• Werken met röntgenfotografie.

• Het nemen van weefsel-, slijm- en/of huid-
monsters en nadien de nodige onderzoe-
ken en proeven hierop uitvoeren.

Meestal zal de dierenarts een verklaring ge-
ven voor hetgeen er gaat gebeuren en wat er 
nodig is om de vogel met succes te behan-
delen. 

Niet experimenteren
Bij aanbeveling van een behandeling met 
geneesmiddelen mag men zeker niet aarze-
len om precieze uitleg te vragen aan de arts. 
Zo zal hij U vertellen welke hoeveelheid, de 
duur en frequentie de behandeling zal heb-
ben. Laat u dus door de dierenarts voorlich-
ten want eigenhandig experimenteren is 
onverantwoord. Laat U eveneens inlichten 
in verband met de speciale voorzorgen die 
moeten genomen worden zoals voeding en 
eventuele warmtebestraling, kortom 
alle zaken die het genezingproces 
vlotter kunnen doen verlopen.

Het doden van een vogel
Volgens de wet mag alleen een die-
renarts een vogel of ander 
dier doden en dit 
mag alleen wan-
neer het zieke 
dier zelf ernstig 
onder zijn ziekte 
lijdt en eventueel een 
gevaar vormt voor mens en 
dier. Wanneer de dierenarts een 
vogel zal doden is dit meestal 
omdat deze ongeneeslijk ziek 
is. De doding gebeurt meestal 
door een inspuiting en de dood 
treedt vrijwel onmiddellijk in. 

Enkele belangrijke vragen zijn:

• Is de vogel al eens ziek geweest, welke ziekte en 
behandeling heeft hij toen gehad?

• Krijgt hij extra voeding, zo ja welke? (monster 
meenemen). -Welke voeding en vitamines, 
groenvoer enz?

• Welk is de leeftijd?
• Van welke fokker of handelaar is de vogel af-

komstig en is deze vogel al lang in Uw bezit?
• Wanneer maakte de vogel voor het eerst een 

zieke indruk?
• Welke symptomen vertoont de vogel? (dikzitten, 

braken enz).

23
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Roofvogelsilhouetten herkennen
Dave Druyts

Roofvogels worden onderverdeeld in 3 ordes, Cathartiformes (gieren van de nieuwe wereld), 
Falconiformes (valken en caracara’s) en Accipitriformes (overige soorten). Deze ordes 
bevatten ongeveer een 290 soorten verspreid over alle werelddelen behalve Antarctica.



25

Witte spreeuwen oktober 2017 Roofvogels

Roofvogelsilhouetten herkennen
Dave Druyts

De anatomie van een roofvogel is aangepast 
aan een leven gebaseerd op voortdurende 
jacht en van familie tot familie verschillend. 
Slechtvalken hebben andere eigenschappen 
nodig om vogels in de vlucht te grijpen dan 
buizerds om kadavers en aas te vinden. Deze 
verschillen kan men herkennen in de snavel, 
naakte huidpartijen, ogen, poten, vleugels en 
staart. Dit is relatief eenvoudig als de vogel 
ergens in rust zit maar moeilijker als ze hoog 
in de lucht zweven. Grote roofvogels maken 
graag gebruik van thermiek, dit zijn opwaart-
se luchtstromen waarmee ze hoogte winnen. 
Meestal schijnt dan ook de zon en zie je alleen 
maar een zwart silhouet, probeer dan maar 
eens de juiste soort te determineren.

Hier zijn toch enkele hulpmiddelen voor: val-
ken hebben geen vingers die zichtbaar zijn 
aan de vleugeleinden, de rest van onze soor-
ten wel. Alleen wouwen hebben gevorkte 
staarten, is die diep gevorkt is de rode wouw 
anders hebben we met zwarte wouw te ma-
ken. Houd de vogel zijn vleugels erg schuin 
omhoog hebben we waarschijnlijk met 1 van 
onze kiekendieven te maken.

Is de staart lang of kort in verhouding tot de 
vleugels, staan de vleugels licht naar voren 
in zweefvlucht of zijn ze sikkelvormig, dit zijn 
allemaal vragen die je kunt gebruiken om de 
juiste soort te vinden. Hierbij is er een kaartje 
van de stichting IVN (instituut voor natuure-
ducatie) toegevoegd om zelf eens aan de slag 
te gaan. Buiten deze kaart zijn er nog 34 ande-
re kaarten beschikbaar. Men kan deze bestel-
len op hun webshop (https://winkel.ivn.nl/). 
Veel succes. 

©
 S
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Vroeger was alles beter
Tekst: Truyts Alfons

Graag zou ik het eens willen hebben 
over het tentoonstellingsleven 
van vroeger en nu. In eerste 
instantie was het doel van 
onze vogeltentoonstellingen de 
liefhebbers aan te sporen om 
hieraan deel te nemen met hun beste 
exemplaren, speciale kleurslagen 
of moeilijk te kweken vogels die het 
product waren van een intensief 
kweekseizoen. Op deze manier werd 
een vogeltentoonstelling een echte 
vogelshow. Het aantal reeksen was 
toen van minder belang, men stelde 
tentoon voor de eer. 

Wat wel af en toe gebeurde is dat er inlandse 
vogels tentoon gesteld werden die op vrij-
dagmorgen nog rondvlogen in de vrije na-
tuur en zaterdagavond bekroond werden met 
90 punten of meer. Dit kon toen nog gebeu-
ren op een legale wijze. Ik spreek nu van voor 
1972 toen de vogels in de vrije klas niet hoef-
den geringd te zijn. Toen was vangen nog 
legaal. Het kon ook zijn dat diezelfde vogels 
de maandagmorgen, bij een slecht resultaat,  
hun vrijheid terug kregen.

De start van het tentoonstellingsseizoen lag 
toen veel later op het jaar dan nu. In onze 
contreien werd het seizoen pas opgestart 
half november en men ging door tot febru-
ari van het jaar daarop. Toen was er nog 
elke week een tentoonstelling. In sommige 
gewesten werden groepementen samenge-
steld en vond een competitie plaats tussen 

de verschillende verenigingen 
onderling. Er waren toen op 
elke tentoonstelling tussen de 
1200 en 1500 vogels aanwezig 
en er werd gespeeld naar 16 kampioenen. Uit 
deze kampioenen werd dan nog een algemeen 
kampioen gekozen. Op het nationaal kampioen-
schap in Leuven bijvoorbeeld brachten 202 lief-
hebbers iets meer dan 2100 vogels samen. Dit 
was in 1967.  Er waren 17 reeksen. Nu zijn er 
in Wieze 633 reeksen met goud, zilver en brons. 
Deze reeksen worden verdeeld over ± 4500 vo-
gels. wat wil zeggen: 1899 medailles.

In de jaren zeventig werd begonnen met het op-
maken van een klassement. Gewoonlijk werden 
de punten van de vijf beste vogels samengeteld, 
kampioenen niet meegerekend. Als men toen 
een puntentotaal had van 455 stond men in dit 
klassement binnen de vijf eerste en met 450 
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LOVEBIRD
VOLIÈREBOUW

RUDDERVOORDE
www.volierebouw.be I 050 36 46 04

ADV LOVEBIRDS 95x135mm_JUIST.indd   1 01-12-16   10:44

punten binnen de eerste 15. Heden 
ten dage bengelt men met een pun-
tentotaal van 450 aan het staartje 
van het klassement.  Men speelt 
ook niet meer voor de eer. De gro-
tere tentoonstellingen dienen om 
de PR van (commerciële) liefheb-
bers op te krikken. Slecht spelen 
is een slecht zakencijfer. Maar ik 
wil ook niet van alle liefhebbers 
commerçanten maken. Er zijn 

nog genoeg kwekers die het goed menen en 
het zijn die kwekers die de boel draaiende 
houden. Deze liefhebbers hebben wij nodig.

Ik onderscheid drie soorten tentoonstellers:
1. De liefhebbers, kwekers die hun beste 

gekweekte exemplaren tentoonstellen.
2. De tentoonsteller die er niet toe komt om 

goede exemplaren te kweken maar toch 
graag aan tentoonstellingen deelneemt. 
Hij zorgt op de een of andere manier 
voor de geschikte TT-vogels.

3. En dan zijn er nog de kwekers-com-
merçanten tentoonstellers. Zij willen 
zoveel mogelijk reeksen om de prijzen 
van hun vogels aan te passen aan het 
resultaat van de tentoonstelling. 

Moeten wij niet terug naar vroeger? Toen 
was een kampioen de beste van 20 tot 30 
vogels. Hoeveel vogels tellen we nu nog per 

reeks? Is deze kampioen zijn ti-
tel van kampioen nog waardig? 
Reeksen waar meer dan 10 vo-
gels inzitten zijn nu een unicum. 
(bepaalde kleurkanaries en exo-
ten reeksen buiten beschouwing 
gelaten). Is alles niet teveel ge-
commercialiseerd en dit ten koste 
van onze hobby? 

Als ik vroeger mijn ouders bezig 
hoorde over vroeger, was ook al-

les beter. De wereld veranderde en werd in 
hun ogen alleen maar slechter. Op dit eigen-
ste moment zit ik hier hetzelfde te beweren: 
“vroeger was alles beter.” Wel is het zo .... 
vroeger was alles anders en het zal nooit 
meer worden zoals vroeger. 

© Jos Smeyers

© Jos Smeyers
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Woonplaats Buggenhout

Beroep Gepensioneerd (personeelsdienst Belgacom)

Keurmeester sinds 1971

Keurspecialiteit Kleur- en postuurkanaries

Motivatie om keurmeester  
te worden ? 

We proberen mee te gaan in de ontwikkeling van de kanaries in het 
algemeen en de standaardeisen zo correct mogelijk toe te passen.

Welke vogels kweek je  
of heb je gekweekt ? 

Kanaries kobalt in alle kleurslagen. Bij de postuurkanaries border en 
fife fancy.

Welke functies oefen je nog uit 
binnen de KBOF of een club  
hiervan?

Ik ben lid in de club van Aalst. Ik ben ook gedurende 12 jaar verant-
woordelijke geweest voor de PAK (Post Aanduiding Keurmeesters).

Wat is je raad aan  
tentoonstellers ? 

Probeer zoveel mogelijk nette vogels te brengen. Probeer nooit een 
keurmeester door allerlei ingrepen te misleiden, want eens val je toch 
door de mand.

Wat zijn je ervaringen tijdens  
het keurmeester zijn ?  
Heb je opmerkelijke verhalen ? 

Een veertigtal jaren geleden was ik ergens kleurkanaries aan het 
keuren, in de rekken zoals dat toen overal gebeurde. Op zeker 
ogenblik begon de voorzitter van de inrichtende club in de rij 
met een bezem de vloer te vegen. Toen hij mij passeerde zei hij 
binnensmonds : “175 , 176 , 177”. Ik draaide mij naar hem en 
knipoogde. Denkende dat alles OK was voor hem veegde hij lustig 
verder en betaalde hij ook nog een pint voor iedere keurmeester. 
Hiervan kreeg hij waarschijnlijk spijt toen hij zijn keurfiches onder 
ogen kreeg. Ik had namelijk gewoon de 1 weggelaten van zijn 
kooinummers en dat waren zijn behaalde punten… Nooit een klacht 
hierover gekregen. 
 

Jean Verbelen
Keurmeester in de kijker

Witte spreeuwen oktober 2017 Keurmeesters stellen zich voor
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De zanglijster Korbeek-Lo vierde haar 60 jarig bestaan met een etentje. De broers Robert en 
Felix Geyssen (links op de foto) richtten 60 jaar geleden de club op. Nu heeft voorzitter Ivo 
Hermens (rechts) de voorzittershamer in handen.

Clubnieuws

Vogelhandel Naeske
Aan- en verkoop van vogels

Deli-Nature – Versele-Laga – Braet – Duvo – Comed – Cede – Orlux –
Suskewiet – Aves – Topinsect – Claus – Nutribird

Oudenaardestraat 75     9870 Olsene     info@dierenzaak-naeske.be

www.dierenzaak-naeske.be
Ma-Vrij: 9.00-12.30/13.30-19.00, Woe: 9.00-12.30, Za: 9.00-12.30/13.30-18.00, Zon- en feestdag gesloten

JAAR

ingezonden foto

Heb je een speciale activiteit, 50, 60 jarig bestaan van je club,  
stuur ons een mooie foto met onderschrift en heel de KBOF weet ervan.
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Beslissingen van de  
Technische commissie parkieten 
met invloed op de tentoonstellingen

Met ingang van het T.T.-seizoen 2017- 2018 zijn volgende nieuwe maatregelen van kracht:

Agaporniden
Bij Agapornis fischeri en Agapornis personatus is de PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie tur-
quoise opgenomen in de standaard . Ook in combinatie met één eumelaninemutatie en één veder-
structuurmutatie.
Bij Agapornis taranta is de PPR mutatie *turquoise* opgenomen in de standaard en bijgevolg ook 
aanvaard.

De oranjesnavel mutatie bij Agapornis taranta is voorlopig nog niet opgenomen in de standaard en 
kan bijgevolg maximaal 90 punten bekomen zonder kampioentittel of medaille. Enkel bij een speci-
ale reeks nieuwe mutaties kunnen ze kampioen spelen of een medaille behalen.

A. taranta groen met een oranje snavel

A. taranta D groen met een  normale snavel

©Eric Pauwels

©Eric Pauwels

Agapornis taranta *turquoise*(jonge vogel)

©Eric Pauwels
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De Speciaal Club van Insecten- en Vruchtenetende Vogels 
heeft een nieuwe naam voor haar bekende Clubshow 
die altijd in het laatste weekend van oktober in Oirschot 
(Nederland) wordt gehouden.

Vanaf heden heet de Clubshow:  
BIRD EXPERIENCE OIRSCHOT

De reden van de nieuwe naam is dat de Speciaal Club een 
grotere internationale bekendheid wil krijgen. Elk jaar 
zijn op de show in oktober vele bezoekers / leden van 
buiten Nederland te bekennen. Daarbij komt ook dat vele 
Nederlandse en Belgische vogelliefhebbers nog altijd denken 
dat de Clubshow een gewone vogeltentoonstelling is. Niets is 
minder waar!

In BIRD EXPERIENCE OIRSCHOT worden de Insecten- en 
Vruchtenetende Vogels  niet gekeurd en worden geen 
prijzen ter beschikking gesteld. De vogels worden getoond in 
schitterend ingerichte vitrines en volières. De vogels zijn weer 
even “thuis” in het land waar hun voorouders ooit vandaan 
kwamen. Deze unieke manier van presentatie maakt Bird 
Experience Oirschot zo bijzonder. Het thema voor de grote 6 x 
3 mtr. volière is dit jaar ‘woestijn’. Al nieuwsgierig geworden? 

U bent van harte welkom op 28 en 29 oktober! 

Kleurgrasparkieten
Kleurgrasparkieten die te jong zijn 
en bijgevolg nog niet klaar zijn 
voor tentoonstelling zullen in de 
toekomst bij kleur en tekening be-
straft worden. Er wordt een maxi-
mum van 85 punten toegekend.
Tot op heden werden die NG ge-
plaatst wat niet volkomen juist 
was gezien het niet gaat  om een 
blijvende fout.
Kenmerken van een te jonge vo-
gel zijn het nog ontbreken van de 
irisring, het vertonen van ondula-
tietekening op het voorhoofd, ba-
byspots en  te doffe en matte kleur.

©KBOF©Filip Reso

Jonge vogel (violet) EF spangle groen
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Mededeling aan houders  
van nijlgans
Tekst: Agentschap voor Natuur & Bos

14 augustus 2017

Krachtens artikels 31/1 en 31/2 van het besluit van de 
Vlaamse regering van 15 mei 2009 met betrekking tot de 
soortenbescherming en het soortenbeheer (het ‘soorten-
besluit’) is het niet langer toegelaten om nijlgans (Alopo-
chen aegyptiacus) te houden of te vervoeren.

Voor dieren die momenteel in bezit zijn, kan door het 
Agentschap voor Natuur en Bos krachtens artikel 31/5 
een afwijking worden verleend.

Deze afwijking staat toe om nijlganzen te houden tot hun natuurlijke dood, op voorwaarde dat (1) 
de dieren al gehouden werden vóór augustus 2017; (2) de dieren in een gesloten omgeving worden 
gehouden, en de eigenaar alle passende maatregelen neemt om voortplanting of ontsnapping on-
mogelijk te maken.

Deze afwijking kan worden verkregen middels het formulier ‘Aanvragen van een afwijking om zorg-
wekkende invasieve uitheemse soorten als gezelschapsdier te houden’.

• U vindt dit formulier op https://www.natuurenbos.be/ > klik op ‘Beleid & Wetgeving’ > klik op 
‘Formulieren & E-loket’ > klik op ‘Aanvragen van een afwijking om zorgwekkende invasieve uit-
heemse soorten als gezelschapsdier te houden’ > klik op formulier.

• Rechtstreekse link : https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/170805_aan-
vraag_afwijking_houden_gezelschapsdier.docx 

Het ingevulde formulier kan worden gescand en per e-mail ingediend, of aangetekend per post 
verzonden.

Onder artikels 31/1 en 31/2 zijn ook volgende handelingen verboden: kweek, handel, gebruik, uit-
wisseling, en het toestaan om zich voort te planten. Deze handelingen kunnen geen deel uitmaken 
van bovengenoemde afwijking. Het is uitdrukkelijk verboden om dieren vrij te laten in het milieu. 
Ingeval overtredingen worden vastgesteld, kan worden overgegaan tot sancties.

Dezelfde bepalingen gelden voor rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis), heilige ibis (Threskiornis 
aethiopicus) en huiskraai (Corvus splendens).

© Shutterstock

Witte spreeuwen oktober 2017 Nieuws van de federatie
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Nationaal en Provinciaal 
Kampioenschap
Belangrijk voor alle tentoonstellers
Zoals je reeds in het ons maandblad “De Witte Spreeuwen” van augustus hebt kunnen 
lezen, in de mededelingen van het NKC, zijn er wijzigingen in het geven van punten aan 
goud, zilver en brons. De vogels worden beoordeeld en krijgen punten naargelang de 
kwaliteit van de vogel. Zo kan een vogel die een gouden medaille behaalt een quotering 
krijgen tussen 94 en 90 punten. Om deze wijzigingen ook te kunnen doorvoeren naar 
de klassementen, hebben we ook de reglementen moeten aanpassen aangaande het 
toekennen van de predikaatpunten aan goud, zilver en brons, ook dit is uitvoerig 
behandeld in het maanblad van augustus in de reglementen.

naar Reginald Bonnaerens. Je kan de inschrij-
ving ook mailen naar witte spreeuw@kbof.be. 
Een tweede mogelijkheid is online inschrijven 
en dit kan je vinden op de website van de KBOF, 
deze mogelijkheid bestond vorig jaar ook en dit 
heeft het voordeel dat je later kunt inschrijven en 
kan wijzigen tot maandag 12.00 u. Indien je op 
papier inschrijft is het voldoende om het num-
mer van de vogel in te vullen, je kan de naam van 
de vogel nog vermelden. De klasse is verplicht 
in te vullen en noodzakelijk. De reeks waarin de 
vogel speelt wordt automatisch bij het inbrengen 
in het programma ingevuld, dit voorkomt dat vo-
gels in de verkeerde reeks worden ingeschreven.

Bereid je tijdig voor
Om het voor U gemakkelijk te maken ga op voor-
hand eens kijken welke nummers de vogels heb-
ben die je wil spelen en maak hier zelf een lijstje 
van zodat je straks niet moet zoeken.
Daar er geen kooietiketten meer worden  ver-
stuurd dient de liefhebber zelf een kopie te ma-
ken van zijn inschrijving zodat er bij het klaarma-
ken van de vogels voor inkorving geen verkeerde 
vogels naar de show worden meegebracht.

Bestuur Witte Spreeuw

Welke aanpassingen worden  
er nog doorgevoerd
Om alles correct te laten verlopen bij de in-
schrijvingen zijn we overgestapt naar een 
vraagprogramma. Dit wil zeggen dat er een lijst 
van vogels is opgesteld die we aanvaarden op 
onze Nationale- en Provinciale tentoonstelling. 
Om alle vogels correct in te kunnen schrijven 
is iedere vogel voorzien van een uniek nummer, 
zo krijgen al dezelfde vogels ook dezelfde be-
naming. Iedere vogel heeft in de verschillende 
klassen dezelfde nummer, daarom is het belang-
rijk dat je op het inschrijvingsformulier de juiste 
klas invult. De lijst is onderverdeeld in de ver-
schillende secties, zodat je ze makkelijker kunt 
terug vinden.

Waar vinden we de lijst van de vogels
Deze lijst kun je vinden op de website van de 
KBOF www.kbof.be. Ook iedereen die een 
e-mail adres heeft doorgegeven in KBOF online 
ontvangt deze lijst per e-mail. De reeksen staan 
hier ook bij vermeld ter informatie.

Hoe nu inschrijven
Er zijn twee mogelijkheden, een eerste mogelijk-
heid is: je kan alles op papier zetten en opsturen 

Witte spreeuwen oktober 2017 Nieuws van de federatie
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Wat met opkleuren van hybriden?

Als een van beide ouders de roodfactor bezit mag men de hybride ook  
opkleuren, maar het is geen verplichting.
Bv: 

•  mexicaanse roodmus x groenvink; roodsnavelwoestijnvink x groenvink;

•  barmsijs x groenvink; mozambique x goudvink

Bij de opgekleurde vogels mag ook de vleugel- en staartomzoming mee opgekleurd zijn maar het is 

geen verplichting.

Als beide ouders de roodfactor  
tonen mag men deze opkleuren 
Bv: Mexicaanse roodmus x kan roodagaat; barm-

sijs x kan roodagaat 

Alleen bij  deze vogels mogen ook de vleugel- en 

staartomzoming mee opgekleurd zijn, maar het 

is geen verplichting. Deze moeten dan wel een-

kleurig zijn.

Bv bij kneu x kanarie (pop hybride ) is deze nooit 

zo hard doorgekleurd.

Bij het maken van een kampioenstitel zou ik de 

voorkeur geven aan de contrastrijkste vogel.

Als geen van de oudervogels de 
roodfactor tonen, niet opkleuren
Bv :

•  mozambique x groenvink (nooit opkleuren)

•  edelzanger x zwart wit kanarie (nooit opkleu-

ren)

Bij deze vogels mag men geen sporen zien van 

opkleuring, noch in vleugel-, noch in de  staar-

tomzoming.

De opgekleurde vogels moeten egaal opgekleurd zijn. Tweekleurige vleugel- of staartomzoming is fou-
tief en mag in principe geen kampioen spelen. Om een kampioen te maken de voorkeur geven aan 
de contrastrijkste vogel qua kleur en tekening.

Voorzitter Tc Hybriden: Lens Erwin

Witte spreeuwen oktober 2017 Nieuws van de federatie

Foto: karel Vanderheyden
Kruising tussen wildkleur distelvink en wildkleur goudvink.
Kweker: Jack Bloemen
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Witte spreeuwen oktober 2017 Vogelbeurzen

Antwerpen

Zaterdag 7 en  
zondag 8 oktober 2017
Open van 08.00 tot 13.00 uur
Lokaal: Evenementenhal De 
Populier, Populierenhoeve 22, 
2240 Zandhoven
Ingericht door: Diamond Bird 
Show
Info: Jos Smeyers, 
gsm: 0499/369692
Email: jossmeyers@skynet.be
Open vogelbeurs tijdens grote inter-
nationale tentoonstelling. Iedereen 
mag vrij kopen en verkopen. Inkom 
1€. Ook tegelijkertijd een doorlo-
pende gesloten verkoop tijdens 
onze TT, zoals in Wieze.

Zondag 22 oktober 2017
Open van: 7.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: Gemeentehal, Maurits  
Pottersstraat 2, 2350 Vosselaar
Ingericht door: Witte Merel  
Vosselaar
Info: Verhaeren Wim,  
gsm: 0475/747900
E-mail: vogelbeurzen@dewitteme-
rel-vosselaar.be
Gratis inkom.

Vogelbeurzen
Zondag 22 oktober 2017
Open van: 7.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: Sportpark Joris Verhaegen, 
Industriepark 3, 2235 Hulshout
Ingericht door: Kruisbek Hulshout
Info: Bart Deckers, tel.: 015/22.18.75
E-mail: bartdeckers@skynet.be
Grote internationale ruil en vogel-
verkoop door de Kruisbek, 2.500 m² 
verlichte ruimte 

Zondag 29 oktober 2017
Open van 08.00 tot 13.00 uur
Lokaal: Kloosterheide, Kloosster-
straat 71D, 2880 Bornem
Ingericht door: Spechten Bornem
Info: Erwin De Wachter, 
tel.: 03/889 95 77
E-mail: erwin.de.wachter@skynet.be
Deelname van gekende kwekers. 
Ruime parking. Gratis inkom.

Zondag 29 oktober 2017
Open van: 8.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: Gem. feestzaal De Garve, 
Park Deroissart 9, 2370 Arendonk
Ingericht door: Distelvink  
Arendonk
Info: Elsen Guido,  
gsm: 0496/917497

E-mail: guido.elsen2@telenet.be
Alles wat met onze hobby te maken 
heeft mag aan de man gebracht 
worden.

Vlaams-Brabant

Zondag 15 oktober 2017
Open van: 07.00 uur tot 11.00 uur
Lokaal: De Rank, Hoeilaartsesteen-
weg 56, 3090 Maleizen Overijse
Ingericht door: Ijse Vogelvrienden 
Overijse
Info: Vallons Luc, tel.: 016/20.49.21
E-mail: bettyenluc@gmail.com
Vogelbeurs op 15 oktober, vogel-
show op 14 en 15 oktober, inkom 
gratis, iedereen welkom.

Zondag 29 oktober 2017
Open van: 7.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: O. C. oud gemeentehuis,  
Gemeentehuisstraat 11, 3078 Ever-
berg
Ingericht door: Witte Merel Ever-
berg
Info: Imbrechts Georges, 
gsm: 0496/573702
E-mail: g_imbrechts@telenet.be
Grote vogelbeurs. Inkom gratis.

GEHU KWEEKKOOIEN
Voor tropische vogels, kanaries en parkieten.
Een uniek bouwsysteem.
Uw verdeler voor België
Vogelhandel HUYSMANS BENNY
Turnhoutsebaan 195a - 2480 Dessel
Tel  014-37 81 40  GSM  0475-55 49 81
 014-37 18 27 Fax 014-37 31 18
Open:  Maandag: 13.30 tot 18 u.
 Dinsdag tot vrijdag: 9 tot 12 u. & 13.30 tot 18 u.
 Zaterdag 9 tot 17 u. - Zondag 9 tot 12 u.
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Zondag 29 oktober 2017
Open van: 6.00 uur tot 11.00 uur
Lokaal: Parochiezaal, Groenstraat 
19a, 3221 Rotselaar
Ingericht door: Siervogel Rotselaar
Info: Vannieuwenhuyse Julien, tel.: 
016.26.59.23, gsm: 0478.700970
E-mail: joske.vanacker@live.be
Verkoop van parkieten, kanaries, 
exoten, inlandse enz . Standhouders 
welkom,  inkom gratis.

Zaterdag 11 en  
zondag 12 november 2017
Zaterdag open van:  
13.00 uur tot 17.00 uur
Zondag open van:  
7.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: voetbalkantine sv Drieslin-
ter, Molenweg 1, 3400 Drieslinter
Ingericht door: De Vlaamse Gaai
Info: Gijsenberg David, 
gsm: 0495181901
E-mail: davidgijsenberg@hotmail.com

Limburg

Zaterdag 14 en 
Zondag 15 oktober 2017
Zaterdag open van:  
13.00 uur tot 18.00 uur 
Zondag open van:  
8.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: C.C. Panishof, Bommersho-
venstraat 10 A, 3840 Borgloon
Ingericht door: Goudvink Lauw 
Borgloon
Info: Kellens Lambert,  
gsm: 0474/294591
E-mail: lambert.kellens@telenet.be
Uren vogelbeurs op 14-10: 13u - 
18u, op 15-10: 08u - 12u, iedereen 
welkom, inkom gratis.

Zaterdag 14 oktober 2017
Open van: 13.00 uur tot 17.00 uur
Lokaal:  Den Heuvel (OCMW-ge-
bouw), Gerhagenstraat z/n, 3980 
Tessenderlo
Ingericht door: De Looise Kanarie
Info: Grieten Marc, gsm: 
0476/261633
E-mail: info@delooisekanarie.be
Grote vogelbeurs met ruim aanbod. 

Vele bezoekers. Inkom en deelname 
gratis. Ruime parking.

Zaterdag 28 en  
Zondag 29 oktober 2017
Zaterdag open van:  
12.00 uur tot 17.00 uur
Zondag open van:  
8.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: Cultureel Centrum De 
Mozaïek, Kerkplein 14, 3720 Kor-
tessem
Ingericht door: Geelgors Kortessem
Info: Thoelen Ivan,  
gsm: 0476/451 406
E-mail: ivan.thoelen@telenet.be
Vogelbeurs tijdens de vogeltentoon-
stelling, inkom gratis.

Zondag 29 oktober 2017
Open van: 08.00 uur tot 13.00 uur
Lokaal: Hartenberg, Hartenberg 1, 
3740 Eigenbilzen
Ingericht door: Nachtegaal Eigen-
bilzen
Info: Thijs Elza, gsm: 0488 86 57 33
E-mail: elza.thijs@telenet.be
Grote vogelverkoop van De Nachte-
gaal Eigenbilzen. Inkom gratis.

Zondag 29 oktober 2017
Open van: 8.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: Zaal De Meander, Stokke-
merbaan 147, 3650 Dilsen-Stokkem
Ingericht door: Snep Stokkem
Info: Roger Schoffelen, gsm: 
0472/874323
E-mail: roger.schoffelen@telenet.be
De Snep Stokkem vogelbeurs tij-
dens TT, inkom gratis.

Zondag 29 oktober 2017
Open van: 7.00 uur tot 11.30 uur
Lokaal: O.C.L. Rooierheide, Rooier-
heidestraat 100, 3590 Diepenbeek
Ingericht door: Witte Spreeuwen 
Diepenbeek
Info: Nico Manderveld, gsm: 
0475/232233
E-mail: nico.manderveld@telenet.be
Grote beurs met ruim aanbod van 
allerlei vogels. Ruime parking. 
Inkom 1 euro. 

Oost-Vlaanderen

Zondag 15 oktober 2017
Open van: 8.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: Familia, Truweelstraat 138, 
9100 Sint-Niklaas
Ingericht door: Moedige Vogelvr. 
St. Niklaas
Info: De Puysseleir Achille, 
tel.: 03/7779620
E-mail: quanto@telenet.be
Er is parking aan zaal, deelname 
van goede spelers. Iedereen is 
welkom

Zondag 22 oktober 2017
Open van: 08.00 uur tot 13.00 uur
Lokaal: Ten Bos (rechtover de 
kerk), Ten Bos 33, 9100 Nieuwker-
ken-Waas
Ingericht door: Zebravinkenclub O. 
Vlaanderen
Info: Lens Erwin, 
gsm: 0486/682518
E-mail: lens.e@pandora.be
Speciaalclub OVZC - Zebravinken-
beurs, een must voor de zebravin-
kenliefhebber, grote deelname, 
inkom 2€. Deelnemers TT gratis 
inkom.

Zondag 5 november 2017
Open van: 8.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: Gemeenschapcentrum de 
Route, Stationstraat 201, 9170 Sint 
Gilles Waas
Ingericht door: Goudvink 
St Gillis-Waas
Info: Tulkens Marc, tel.: 03/7754710
E-mail: bea.mahn@telenet.be
Vogelbeurs tijdens de tentoonstel-
ling

Zondag 5 november 2017
Open van: 7.00 uur tot 13.00 uur
Lokaal: Gemeenteschool Zele, 
Bookmolenstraat 2, 9240 Zele
Ingericht door: Zeelse Vogelvrien-
den
Info: Vergeylen Paul, 
gsm: 0476/71 30 41 
E-mail: vergeylen.paul@scarlet.be
Grote parking, enorm succes, veel 
binnenruimte, gratis toegang.
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Zondag 26 november 2017
Open van: 8.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: Gemeentelijke Feestzaal, 
Kloosterstraat 42, 9910 Knesselare
Ingericht door: Distelvink Knesse-
lare
Info: De Bruycker Cindy, 
gsm: 0486/620104
E-mail: mario.hoorewege@telenet.be
Vogelruilbeurs, iedereen welkom.

West-Vlaanderen

Zondag 8 oktober 2017
Open van: 7.30 uur tot 12.00 uur
Lokaal: DE BURG (ONS HUIS), 
Markt 3, 8470 Gistel
Ingericht door: Rietmus Gistel
Info: Decru Emiel, tel.: 051/582524
E-mail: decru_emiel@hotmail.com

Grote Vogelbeurs ingericht door de 
Rietmus Gistel. Alle vogels met uit-
zondering van kwartels en duiven.

Zondag 8 oktober 2017
Open van: 7.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: G.C.t’Hofland, Oude Lich-
terveldsestraat 13, 8850 Ardooie
Ingericht door: Vogelvrienden 
Ardooie
Info: Deknudt Ann, tel.: 051/74 83 31
E-mail: ann.deknudt@hotmail.com
Inkom gratis, ruime parking,  
de beste beurs van midden 
West-Vlaanderen.

Zaterdag 14 oktober 2017
Open van: 14.00 uur tot 17.00 uur
Lokaal: DON BOSCO, ‘s Gra-
venstraat 14, 8800 Roeselare

Ingericht door: W.E.V. West Vlaan-
deren
Info: Godefroid Walter, 
gsm: 0474/212240
E-mail: walter.godefroid@skynet.be
Vogelbeurs voor uitsluitend Europe-
se vogels conform met de Vlaamse 
wetgeving. Deelname van gekende 
kwekers. Inkom en deelname gratis.

Zondag 15 oktober 2017
Open van: 7.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: Zonneheem, Basijnsmolen-
straat 1, 8840 Oostnieuwkerke
Ingericht door: Zwaluw Oost-
nieuwkerke
Info: Callens Christine, 
tel.: 051/21.08.12
E-mail: 
Grote ruil en vogelverkoop, zeer gro-
te belangstelling, gratis deelname.

Zondag 22 oktober 2017
Open van: 7.00 uur tot 11.30 uur
Lokaal: OC de Cerf, Kerkstraat 1, 
8560 Gullegem
Ingericht door: Leeuwerik Gullegem
Info: Allegaert Etienne, 
tel.: 056/41.54.44
E-mail: etienne.allegaert
@proximus.be
Alle vogels toegelaten ruime 
parking deelname en inkom gratis 
beurs gedurende de TT.

Zaterdag 21 en  
zondag 22 oktober 2017
Zaterdag open van:  
9.00 uur tot 18.00 uur
Zondag open van:  
07.00 tot 12.00 uur
Lokaal: JOC Europahal, Gen. Mac-
zekplein 7, 8400 Tielt
Ingericht door: Koperwiek Tielt
Info: Vanseveren Johny, gsm: 
0498/52.85.39
E-mail: filip.van.hastel@telenet.be
Gratis deelname en inkom, zater-
dag open van 09.00 uur tot 18.00 
uur zondag open van 07.00 uur tot 
12.00 uur.
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De vogelbeurzen en aankondigingen van oktober en  

november staan ook op de website kbof.be 

Gelieve eventuele opmerkingen dringend  

aan de redactie over te maken

Zaterdag 28 en  
zondag 29 oktober 2017
Open van: 7.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: OC Zonnerad, Tresoriers-
straat 6, 8980 Zonnebeke
Ingericht door: Verenigde Vogel-
vrienden Ieper
Info: Jurgen Blondeel,  
gsm: 0475/64 78 51
E-mail: destaalbekken@telenet.be
Tweedaagse vogelbeurs tijdens 
onze tt. Ruime parking. Gratis deel-
name en toegang

Zondag 29 oktober 2017
Open van: 7.00 uur tot 11.30 uur
Lokaal: Den Hazalt, Pastoor Slosse-
straat 1, 8800 Roeselare-Rumbeke
Ingericht door: Witte Spreeuwen 
Roeselare
Info: Devriese Didier,  
tel.: 051/25.13.84
E-mail: devriesedidier@hotmail.com
Vorig jaar grote belangstelling, alle 
vogels toegelaten, gratis toegang.

Zaterdag 28 en  
zondag 29 oktober 2017
Zaterdag open van: 
 09.00 uur tot 19.00 uur
Zondag open van:  
07.00 tot 13.00 uur
Lokaal: Stille Meers, Sluisvaart-
straat 1, 8430 Middelkerke
Ingericht door: Kransmerel Mid-
delkerke
Info: Danny Sap, gsm: 0471/57.25.75
E-mail: dannysap@hotmail.com
Vogelbeurs tijdens de tentoonstel-
ling, vogelbeurs zaterdag van 09u00 
tot 19u00 zondag van 07u00 tot 
13u00

Zaterdag 4 en  
zondag 5 november 2017
Open van: 7.00 uur tot 18.00 uur
Lokaal: De Knippelaar (Kruiseke), 
Hoogland 19, 8940 Wervik
Ingericht door: Verenigde Vogel-
vrienden Wervik
Info: Schoutteten Maurice,  
tel.: 056/314508, gsm 0479/217861
E-mail: schoutteten.maurice@
skynet.be
Opgelet: nieuwe lokatie tijdens de 
TT op 4 en 5 november 2017

Zondag 5 november 2017
Open van: 08.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: Gulden Zonne, Marktplaats 
6, 8830 Hooglede
Ingericht door: Pestvogel Hooglede
Info: Deferme Gino, gsm: 
0478/411391
E-mail: ginodeferme@skynet.be 
Samen met WPC, kanaries, parkie-
ten, europese; exoten, gratis ingang.

Zaterdag 11 en  
zondag 12 november 2017
Open zaterdag van: 13.00 uur tot 
18.00 uur
Open zaterdag van: 07.00 uur tot 
12.00 uur
Lokaal: OC De Schouw, Statiestraat 
113-115, 8810 Lichtervelde
Ingericht door: Witte Mus Lichter-
velde

Info: Christelle Vandendriessche, 
tel.: 050/214541
E-mail: christellevdd@hotmail.com
Grote vogelbeurs tijdens zeer grote 
en verzorgde TT, veel vogels, veel 
parking!
www.kbof-dewittemus.be/.

Zondag 12 november 2017
Open van: 08.00 uur tot 12.00 uur
Lokaal: Gemeentelijke turnzaal, 
Lindeplein 1, 8340 Sijsele
Ingericht door: Geelgors  
Sijsele-Damme
Info: Rotsaert Rony
E-mail: fam.rotsaert@skynet.be
Grote ruil- en vogelverkoop tijdens 
zeer jaarlijkse TT, ruime parking

Zaterdag 2 en 
zondag 3 december 2017
Open van: 09.00 uur tot 18.00 uur
Lokaal: Expo Schiervelde Roesela-
re, Diksmuidsesteenweg 400, 8800 
Roeselare
Ingericht door: Gouden Ring Show
Info: Lieve Vanwalleghem,  
tel.: 051/722849
E-mail: dumon.dirk@telenet.be
Jubileum editie van internationale 
COM-tentoonstelling met vogel-
beurs.

West-Vlaanderen groepement 2 Roeselare-Tielt.
GEWEST TT                                    
WITTE MUS LICHTERVELDE                          
WEST-VLAANDEREN                        
050 / 21 45 41

INKORVEN 
09-11-2017

TENTOONSTELLING 
11-11-2017 
TOT 12-11-2017

OC DE SCHOUW                               
STATIESTRAAT 113                         
8810 LICHTERVELDE

CHRISTELLE VANDENDRIESSCHE
OESTERSTRAAT   2
8820 TORHOUT
050 / 21 45 41

Errata - KBOF tentoonstellingen 2017-2018
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ALLERLEI

AL 896 wegens niet spelen dit jaar goede kruisingen ceres x 
binzen spitstaart x binzen barmsijs x groenvink zwarte  sijs x 
kanarie enz alsook TT kooien voor five, border, jap hoso, frisee 
Van Hoof Luc tel 016/72.01.51

10 stuks J.H.kweekkooien 10 stuks J.H. trainingskooien 
40x40x80 JM Weyenen 013/66.37.59

Vraag en aanbod

Aanvragen voor Vogelbeurzen’, ‘Vraag en aanbod’ en 

‘Clubactiviteiten’: mail naar Frans Coppieters  

vraag-aanbod@kbof.be

 EUROPESE

botvinken eigen kweek 2017 agaat en agaat 
pastel Van Cauter 052/41.01.81

AG 902 goudvinken sib distelvinken grote 
mozambique zwarte sijzen Cannaerts Frans 
tel 0473/97.46.56

groenvink lutino isabel agaat zanglijsters 
bruin Janssen R GSM 0479/58.25.19

 EXOTEN

padda wit+isabel+opaal wereldkampioen 
2014+2015+2016 De Smet Molenstraat 30 
9140 Tielrode/Temse 03/771.47.37

 KANARIES

gloster fife fancy wereldkampioen 
2014+2015+2016 De Smet Molenstraat 30 
9140 Tielrode/Temse
03/771.47.37

AD 459 glosters corona + consort alle kleu-
ren beschikbaar ook voor tentoonstelling 
Goens Gerrit 0475/97.21.28 gerrit.goens1@
telenet.be

AH 723 lizards blauw goud zilver topkwa-
liteit meerdere medailles op wereldshows 
Bart Deckers 0499/94.29.41

AN 311 gloster fife fancy raza border Chris-
tiaens Hendrik tel 02/361.12.39



OMNI-VIT &  
ORO-BATH

Tijdens het tentoonstellings-
seizoen moeten jouw kampioenen 
in topconditie verkeren.  

OMNI-VIT is een uitgebalanceerd 
mengsel van vitaminen, amino-
zuren en sporenelementen. Ideaal 
om de algemene conditie van jouw 
vogels op peil te houden en hen te 
wapenen tegen verzwakking door 
stress en/of infecties. 

ORO-BATH is een specifiek 
badzout dat voor glanzende en 
soepele veren zorgt. 
 
Kortom, de ideale combinatie 
om jouw vogels in topvorm 
te laten aantreden tijdens 
tentoonstellingen. 

Houden jouw 
vogels in 
TOPVORM tijdens 
tentoonstellingen!


